
Verdensmålene i praksis for byggeriet

Dag 1

08:30 - 09:00 Registrering og morgenmad

09:00 - 09:30 Indledning og velkomst - De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

– den lynhurtige gennemgang – set med byggebriller…

v/ Arkitekt MAA Vibeke Grupe Larsen, VGL Sustainable transformation

v/ Vibeke Grupe Larsen

09:30 - 10:00 Sådan bruger danske arkitektvirksomheder Verdensmålene

v/ Direktør Lene Espersen, Danske Ark

v/ Lene Espersen

10:00 - 10:30 Cases – Bæredygtige bygninger

SDG 12 – Bygninger i Træ

v/ Head of Sustainability Rob Marsh, C.F. Møller Architects

v/ Rob Marsh

10:30 - 11:00 Cases – Bæredygtige bygninger

UN17 Village

SDG12, Ansvarligt forbrug og produktion, taler direkte ind i byggeriets

materialedagsorden, som er hot netop nu, og SDG 12 er for mange det mest

håndgribelige verdensmål. Målet eksemplificeres med fokus på ressourcer og

genbrug / genanvendelse i bygninger

v/ Andreas Olrik

11:00 - 11:15 Opsamling - diskussion med oplægsholderne om hvad verdensmålene

betyder for arkitekturens praksis.

11:15 - 11:30 Pause - kaffe/te

11:30 - 12:00 SDG 3 – Case Feldballe Friskole og Klimakarréen Østerbro

Når sundhed og trivsel bliver et designparameter - erfaringer fra Feldballe

Friskole og Klimakarréen Østerbro.

https://www.molio.dk/


Indlægget tager især fat på Verdensmål 3 (men også andre), som kan vedrøre

hvordan bygninger kan understøtte ’Sundhed og Trivsel’ for deres brugere.

v/ Martin Vraa Nielsen

12:00 - 12:30 SDG 3 og SDG 4 - DTU: Bygning 112

SDG 3 kan vedrøre hvordan bygninger kan understøtte ’Sundhed og Trivsel’ for

deres brugere, og SDG4 kan handle om hvordan bygninger kan opfordre til

bæredygtig livsstil – blandt andet – vi ser her eksempler på begge dele.

v/ Strategic Communication & CSR Nadia Sander Strange, CCO Architects

v/ Nadia Sander Strange

12:30 - 12:45 Opsamling - diskussion med oplægsholderne om hvad verdensmålene

betyder for arkitekturens praksis.

12:45 - 13:15 Om at forfølge sit potentiale – og elske det man gør

En peptalk der via det Nordiske Køkken, råvarevalg, revitalisering af

lokalsamfund, gastronomiske uddannelsesprogrammer i flere lande mv. giver et

lyst- og engagementsdrevent (og ubevidst) svar på en række verdensmål.

v/ Gastronomisk iværksætter Claus Meyer

v/ Claus Meyer

13:15 - 14:00 Frokost

fra Meyer

14:00 - 14:30 Cases – Bæredygtige byplaner

SDG 15 –Hvordan man designer for biodiversitet - praktiske eksempler inkl. fra

Ørsted og Pelican.

v/ Co-founder Rasmus Vincentz, Habitats

Når det handler om lokalplanlægning og masterplanning, kan meget gøres for

at understøtte verdensmålene 11, 13 og 15, om ’Bæredygtige byer’,

’Klimatilpasning’ og ’Livet på land’ – og også andre verdensmål.

v/ Rasmus Vincentz

14:30 - 15:00 Cases – Bæredygtige byplaner

SDG 13 – Klimatilpasning – Scandiagade

v/ Landskabsarkitekt MDL Jacob Kamp, 1:1 Landskab

Når det handler om lokalplanlægning og masterplanning, kan meget gøres for

at understøtte verdensmålene 11, 13 og 15, om ’Bæredygtige byer’,

’Klimatilpasning’ og ’Livet på land’ – og også andre verdensmål.

v/ Jacob Kamp



15:00 - 15:15 Opsamling - diskussion med oplægsholderne om hvad verdensmålene

betyder for arkitekturens praksis.

15:15 - 15:30 Pause - kaffe/te

15:30 - 16:00 Alle mål

SDG 11 - Viborg Kommune – Taphede – Lokalplan

v/ Chefkonsulent / SDG-strategi og proces Mette Lerche Sørensen, NIRAS

Vi fortsætter diskussionen om kontekst med to indlæg om overordnede temaer,

hvor flere eller alle Verdensmål kan bruges til at italesætte bæredygtige

strategier for byudvikling.

v/ Mette Lerche Sørensen

16:00 - 16:30 Alle mål

Wellfare City

v/ Founding Partner, Arkitekt MAA/MNAL, Ph.D. Helle Juul, Juul & Frost

Vi fortsætter diskussionen om kontekst med to indlæg om overordnede temaer,

hvor flere eller alle Verdensmål kan bruges til at italesætte bæredygtige

strategier for byudvikling.

v/ Helle Juul

16:30 - 16:55 Paneldiskussion

Perspektivering i f t den internationale UIA-konference, ”Leave no one behind”,

som skal afholdes i København i 2023, hvor der samtidig vil være en

midtvejsstatus for Verdenssamfundets indfrielse af den 17 Verdensmål.

Faciliteres af Vibeke Grupe Larsen

16:55 - 17:00 Afrunding - og tak for i dag!


